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رليا            هدايت اهللا هدايت    م٢٠٠٧  جوالی١۵  ،اس
  

              

  دپاکستان  اسالمي دالالن  اودالل مسجد خونړی انجام
  

  » !ي پــه تــــاس کــوه پــــه مـــا چــــې و بـــه مــــه «
  

ولو  ت نو په  دې برخه کې تر  واله واو يانو د شومو نيتونو په خاطر په کن اون پلي هيواد چې د نامرده  زموږ غم
ه  دپاکستان ور جنرال ضيألحق اخيستې ده لويه ون ا ولو په سر کې وژل سوی ډيک ي جرنېالنو د   . پو

ير کودتايي پاکستان  د د ن ي نظامو  خه را شروع ١٩٧٧ې د جوالی  چو کالو خونړی بهير  تير دېرش او د او پو  
ي  ړتيا لري يوه  زموږ په هيواد کې لړۍدا ،کي ان  مياشت  دپاکستان د    روانه جوالی دغه س کال دد . شومه 

ور جنرال ضيا ا ي ډيک ي کودتا دخونخواره پو   دددې   کليزي .  کليزي سره سمون خوري دېرشميء الحق د پو
  هيوادوالو په زړو دزموږاو اسالمي ضد کارنامې  ضد جنرال انساني  شومددغه  په د هيواد کېزموږ  يزي درد،غم

راوو نف  د کرکې، سره ددغه  ظالم کېاو خاطرو ي سره  اظهار پهرت او  ل کي   چې  دههم دا په دې خاطر .  لمان
و ولس مظلوم خو سرلوړيزموږ ه وليدله چې د سر په ستر رن  جيره خواره  اوو السپو جنرال  ددې بد سرشته 

وونهمزدورانو ه ته الره هواره کړه  هغه وزموږ په هيواد کې تړ او هغه بيا د نورو په مال د هغه په   دغه و 
ي « ته چې  و تحقق آرمان شوم   دخپل و کوالی سوهنامرده جنرال ان ورسوي  هغه ته و»کابل بايد و سو     .

يانو په الس  زموږه  جنرال ه چې دغه ناسپاسهل وليد ولسږزمو وډا ه د خپلو    الهو کن پهوطن زړه د مسلمان رن
واک  او دهغه په بي، زموږ دولس ويني ئې و بهولېوهاواړ ومي  ان ا اوهه ئې  ر   .  و

کارنامې  د ورانيو اوبرباديو  يو په بل پسې زموږ په هيواد کې دغه دريا او شطنت کوږ بار چې دېرش کاله تير سوه
 خپل لوری بيرته وهغي  همدغه کوږ تخريبي بار دادئ نن  دا چې وائې کوږ بار تر منزل نه رسي نو. تر سره کوي

ور دهمدې  دادئ نن  . را بارسوی وو چېوانه  خوږ کړ د کومي کخواته ا يان   جنرال ډيک و اسالمي غه دد  چن
رانو پر ضدد ډرامه کې  خونړۍ په وسله واله  او دالل  مسجد، و لخواالالند ان خپلو سودا کاره کونه  او  لړ را 

هره د ورانکارۍخپله   د په واقعيت کې  مي دالالندغه اسال .  را وايستله  نړۍ والو ونندارې ته  د  ئې اصلي 
پالني کړنهماغه   ئې نه په ديني زده  ول پاکستان  نن ئې چې شوم ميراث دئالري جنرال ضياالحق د فاشيستي او بنس

ي مدرسوکړو بلکه يې زموږ د هيواد په تر شعار الندي »  اسالم په خطر کې دی«  د  اوی بدل کړباندي  په پو
لر وکنن چې.  ئ ووبلو ي نقش وران کې   هي و تيرو ددې دالالنوتوري کارنامې   ديوې خوا   کهي نو تر ستر

ينرون په خپل واقعي شيطنت سرههغوی  که ددغه  ،و د وسلو کاروانونه را مات کړهه ا  و پاکستان ته د ډالرو کان
ونه جنرال ميراث  کلی او سوله دوسته هيواد افغانستان  را ورانبدش  په نتيجه  ، خو  کړ خاکه او د خاورو  زموږ 

 اوس يې ی وو بل کړ  زموږ په وطن کې جنراالنو او دوه مخي همدغه نامسلمانه چې هماغه اور اوس  دادئ ئېکې
    . ديرسېدلېلمبې د خپل کور و لمني  ته  

  
ه چې کرلي  پاکس     ! حاصل رېبي دادی  وه اوس  ئېتاني جنراالنو  هغه 

پاالنو لخوا  چ وزل سوياغه ر  د هم پاکستان نن دادئ  ددوی پر  ئې د اسالم په نامه داللي کوله ې پر هغوی   بنس
 د ءدغه هيواد اوس د جنرال ضيا   . کوي د جهاد اعالن  د همدوی پر ضد او  چاړه را  ايستلې ده ئې غاړه خپله  

ا او ان ويني چې د خپلو نړۍ واله  حاميانو په مالشوم ميراث  په هغه  خه  ئېتړ کوهي کې   دافغانانو    الد پخوا 
ه انتظار باسي  او دغهمخي پنجاپياندغه دوه اوس .  ته کيندلی ووو افغانانوپه هيواد کې  وران  دهغه  ا ي ډيک  پو

ا ورځ ئې راچې ز ي جنراالنو د هغوی په مالتړ  . ې وه  توره شپه کړتهموږ ر پاله کړۍ چې دپاکستان پو هغه بنس
خه ئې  امريکا د متحده اياالتو او ساتلې ، د  ئې  خپلي مارشاالويسالم په نامهکودتاوي کولې، دا ولني   نړۍ والي 

ولولې او اون تاريخي هيواد افغانستان او سوله دوستهد خپل مسلمانډالرونه او وسلې را   شر ، مرگ د پر ضد ئې  
ولې، دسوله دوسته ه،  النجې ئې  ماموريت اجرا کاوه او وران يواد هند د ثبات د خراپولو بندوبستونه ئې کول،   زې

ه  نامرده جنراالن   چې دافغان   د پاکستان پلورل سوي.  رېبي    حاصل ئېچې  کرلي ئې  وهاوس دادی هغه 
   ئې همکاسه کې  اوبه ورکړې  ، ال اوس داسالم په نامه  د سر په  ربړېدلي ولس ته ئې ددريو لسيزي په اوږدو کې

روريستي شبکې او  په خپلو سيمو کې ثبات په خاطربې زموږ دهيواد د  بيا هم غواړيخ سوی اوزړه ندی ي  خپلي  
الي، دطی دهغو ای ئې سات والبي  ورانکاريو مدرسې فعاله د روزني   بيا د افغان ولس ي او د تخريبي فعاليت 
اکي وسيمي و زموږ په  درنه خاوره کي د  ه خيال لري چېاو  کړيءجرا  شر او فتنې  ماموريت  ا تر   په دې تو
خه بهبيا ولني  ول ميليارډونه  هم د نړۍ والي  ورباندي به زموږ د علم او معرفت مکتبونه . ي  کړ ډالر را 

وی،زموږ زامن ړوي او سرونه ، زموږوسو نايی مشعلداران راته په دارو ي، عام  پري کړ وريې  د پوهي او رو
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ان  ولسونه رو ه   راته جوړه کړو دمحشر ورځنيسي ا و   زموږ د پېړيو په اسالمي او تاريخي  بهي  او په دې تو
   .ي  خوبونه راته پلي کووهابي اسالم  يا  پنجاپي او ياهيواد افغانستان کې خپل د القاعدېسر لوړي او قهرمان 

  
رېزچې پاکستان  دا نن   ې  سره جوړ سود اسالم په نامه د يوه غير طبيعي سکېچ  پر اساس دان وس ا انو په ډيک

ت د   شپېته کلن په درشل کې د خپل زوال و شېلې تهدډېرو کتونکو په اند  په حال ېدو د ارتاو  دخپل بې وخته  پيداي
ه د سلو کالو دپاره ئې ماموريت    . کې دی  تنو د ترسره کولو دپاره    ل تر ل پرون که  دغه هيواد دپردو د غو

وونهمي پر راتلونکي  بانديدرلود  او د سي ري  خپله  خونړی  ئې دهغوی په   خو   پنجاپي جنراالنو ،  چلوله سودا
و الندي کول  يک اصول هم تر پ ول ډيموکرا انو په زور  دولس  ي کودتا په . بيا  دهغه راهيسي د برچې  او  پو

وريو ا ي ډيک ه نيمه پېړۍ تېرهدې  مارشاالوو او  پو ه نا ي او د استخباراتي  چې ددې هيو سوهکې داده  اد پو
 ونه ئې ور باندي پرانيستي دي  دوکان سياسيخپل ولسي ضد کارنامې تر سره کوي  او د سيمي پر ولسونو باندي شبکو

يک کومد چې په سيمه کې  ! دا دوکانونه نور خريداران نلري ننخو .  بهير  دې په  نوی را روان د بدلونو بهير ډراما
انکې ددغه خه  ی د مخود هغو او  ي خالص سو نور هيوادد مفتنه جنراالنو او سياسي مداريان مو  او  د شيطنت 

ران مفسديندغه شراچونکې .   ايسته سوي ديدې پردوه مخ     نور  او په سيمه کې د کړکېچ دغه دوه مخي سودا
ي  مارشاالوو په سايه کې   پر خپل نسي کوال ولس باندي بابائې وکړي او داسالم په نامه  ی د برچې په زور او دپو

يان هم نور په داسي موقعيت کې ندي چې د دغه فتنه . د هغوی  پر سر   مېچن و چلوي  اون ونه هيواد  ددې بد ش
   . ننداره دي وکړيی او دهغو فتنې دي  د پخوا پشان و  زغمي پنجاپي واکدارانو ره

  
ي  خورشتيا هم ه چې موږ ئې د جهاد په نامه وينو نو دا پروسه خو  چې په مع داسي ادعا کي اصر تاريخ کې هغه 

په هغه وخت کې امريکا د شوروي اتحاد د . پر افغانستان باندي د شوروي اتحاد د يرغل نه   را وروسته  شروع سوه 
يواالنو ته بلنه ورکړه چې ه چې په افغانستان کېپولو په خاطر د بن الډن او د هغه و ان رن  اسالم په خطر کې دئ  

خه په استفادې سره  .  د افغانستان په مسئله کې را مخته سيپه نامهددفاع  داسالم نو  امريکا د هغوی د اسالمي جذبې 
کله چې بن الډن او دهغه ډله وافغانستان ته راغلل او د اسالمي  .  ه واخيستلهد خپل حريف په را چپه کولو کې 

رو شورويانو سرهمجاهدينو په نامه ئې د ا رېوان کړه نو په هغه الس انونه   په ظاهره د امريکا په خاطرشغال او 
من پخپله هغوی چېوه ا خپل سر نه خالص په دې خبرهوخت کې  امريکا  ولو لوی د نن .  روزي  غې کې خپل تر 

وله نړۍ پردې خب  کې پ او فعاله  تحرکات  په آی ايس آی پاکستاندې ډله  دره سال دي چې بن الډن او د القاعچې 
وي او ه نړۍلري  خو امريکا او لوېدي ي پ پلو  پر هغه باندي ستر  بې پاکستان  داچې . دپاره اقدام نکوي د هغه د 

انو د تربېې او روزولو نړۍ وال  مرکز ننله شکه روريس ېدلی د  ر ي کلن بودجه ئې د   دئ   ميليارډه ٢٣  دپو
وله سيمه کې د بې ثبات په ډير خطرناکه مرکز بډالرو نه ا ومي وسله هم لري په  تيوړي، ا ئ دئ  نو بايد اندي او

  . !ډيري پاملرني وړ خبره وي
اهي نلري هغوی بس دغه کمال زده دی چې د  چېد طالبانو او القاعدې ډلي اسالم په   داسالمي اصولو نه اصًال آ

ووني  پاکستاننامه د هره و  جرنيالنو په  انو سرونه پرې کړي او په داسي وحشت  سره د اسالم  ه د خدای دبنده 
ئي والونړۍ ن کې،که په لندن کې وي نن .  ته و  موسی قلعه  په که وي که په ډيلي کې، که په بالي کې که په واشن

و السکو کې که په نوزاد کې وي که په کشمير کې په دې  ي حملوکېکې وي که په  روريس  د  پاکستان د آی ايس لو 
پاله ډلي او ر نيولی وو شبکې آی مذهبي او بنس   ديوه سره دغه شبکې . الس لري همدغه چې په الل مسجد کې ئې سن

ن ادارې جوړي کړي و ئې درولي هغوی ئې، وېپخپله د واشن جاهد په نامه  ئې د مپرون . هو  روزلي او پر پ
ول ،په ډالرو او وسلو ئې سمبالول او  ت بې ثباتيوو امارله،  ووارانکاريو شعار "   داسالم په خطر کې دی"ه ئې ه

و د همدې وسلې په وسيله  ې ئ  وروسته.اروي ې وک شوروي اتحاد پر ضد ئ د خپل حريفونه ئې ورته جوړول تر 
 دې پاکستان په مرسته  د هم لپاره  ه وړلون له ميډلو دمجاهدينو د چور او فساد د د همدې جوړ سوي مسلمانانو او بيا

خه  د طالبانو شبکه فعاله او هدف ته ئې قومانده اکماالتي تجهيزات يې ور پياوړي  ، کړهدهمدې مسجدو او مدرسو 
امبر د يولسمي . کړه  پخپله ئي واکمنه  کړل  ه ئې د سپ ير سوه  او پ ولو کې را  کله چې هغوی د القاعدې په من

يني غړ ي ته راکش او خبره   زموږ په هيواد  بمباريو په زور ئې طالبان  تار ومار او۵٢که سوه نو د خپلو بي پي
  . ف مافيايی د مخدره موادو اداره  په کابل کې را ته جوړه کړهدشمال د ائيتال ملي ضد  ئېکې

  
ي ر تکرا په بل رن دغه سناريو بيا داده    اوس خو   . ي

ي بنس ن د افغانانوپه نامه خو په واقعيت کې پاکستان  خپل مدرسو خپل روزل سوي طالبا همدغه د پاکستان روريس  
 ددې پروسې وروستی ليکه خو د ورايه  .  را ميدان ته کوي او پدې وسيله ئې هم  پر مېخ وهي او هم پر نالن پاال

ي چې خبره چيري ده او پاېله به ئې کومي خواته درومي  انو د غالم حلقه. مالومي ي کودتا  د  نن چېددې پو
ي چې د پاکستان بيمار اته کا دالوېدلې ده ،  غاړي ته وجنرال مشرف  ادارې مهار يې  پر  او دهغه   هيوادله کي

يل وهي وپخواني فرمول باندي چې هره ورځ ئې د کړکېچ  پله دوه مخي  خوا ته  ير و ميدان ته   د خپلو اسالفو په 
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ری ه کې د پاکستاني جرنيالنونن ډېر په دې باور دي چې په سيم  .را باسي  سياست نور نسي  د پرون دمداري 
پاالنو باندي چې داسالم . چلېدالی  روريزم او شيطنت ئېنوم  دين او پاک او سوله دوستهپرهغه بنس  سره برابر  د 

ي دولتونه او وسي تجارت  باندي نور نسي کېدالی پر هغوی ووکړ يک پو  باندي ور  خپل ملي ضد او غير ډيموکرا
  .وساتي  

  
خه ډرامه چې خونړۍ انجام ئې و موند په دغه مسجد کې ال دپخوا سياسي دالل مسجد  تربيه  د آی ايس آی نازولي 
 د يوه شعبه وه چې  د شراچوني د آی ايس آی په افغانستان کې  چې ددغه مسجد اداره داسي ال هم ويل کېدلهکېدل او

انه   مزدوران يې د وژني  لپارشر او فساد ائې،له ته لېغانستانف هيواد ا و  اخيستنه    زور   ددې مسجد د ډرامې 
انوبه  روريس اه کې يوه اسالمي جذبه را  بلهدالقاعدې د  تله يې د پاکستان په استخباراتي دست  نوې نخشه وه چې غو

روريستي کارنامو په زياتېدو سره هم په افغا ه د  ان په   د پاکستان په دننه کې  همنستان کې اووپاروي او هغه بيا د 
   وه به، دغه سناريو چې هري ډلي جوړه کړېوه،وهچې وژه هره پر  په هر حال ددې سياسي مداريانو تر شا. وکاروي 

ای وي  يدادي پر خپل  ه چې جوته کي کاره و پد دپاکستان د اوسني نظام  ډرامه کې  په دې هغه خو کوم   او 
  هغوی  .هلل  پر مخ بوتنامه  دلوبي په  د کشت او مات ئېامريکايانو سره چې د وه ودني منصوبهرلالس دد مداريانو

ړې ماهيت چې د ضياالحق  .  بس خپلي د فتنې  نخشې  پلي کړې خوپه دې ماجرا کې هغه د په اصطالح جهاد او دج
خه را پيل سوی ود توري دورې ه پاتي او په همدې  هغه به همداسي ددې هيواد د تلپاتي و د سره  شوم ميراث په تو

     .يل کينامه به دتروريستانو د جوړولو فابريکې  به ورباندي فعاله  سات
ور جنرال ضيا ددې خبري يادونه ضرور ده چې  ا دغه اوسن نسل شاهد دئ چې ددې هيواد پخوانی  وژل سوی  ډيک

ومره  يزي الحق  په  ت او زموږ دهيواد د وران په  سر واخيس  سرهالتړسره د متحده اياالتو په مبې رحم چن
وانانو د خود جوشهئېخاطر ون  کړيو د   د   . په الس کې ونيول  ئېسازماندهی او وسله وال کېدل د مقاومت او پا

ته  ئې جهاد تر نامه الندياسالمي  يانو په مستقيم مالتړ مين  د افغانستان د دولت په مقابل کې چې د شوروي پو 
ه ئې  د مقاومت جبهه  ی وولراغ رمه کړلهپه خپله  ضيالحق ددې کار په عوض کې وکوالی سوه  چې  .   فعاله او 

ي او ردداسي يوه تروريستي کمپاين  په را شروع کېدو سره  د امريکا سخاوتمندانه په  ميليارډو ډالر، پ ېمانه پو
ر. اقتصادي مرستي  تر السه کړي    نجيب اهللا د جمهوري رياست په دوران کې چې د پاکستانه په افغانستان کې د ډاک

رو ملتو په  ئېسره ړيتوب د ژينو قراداد امضا کړ د مل خه ووتل نو دغه مين  او دشوروي عسکر زموږ دهيواده 
پالني پروژه بايد تړل سوې وای ندب ه ويل کېدله چې. س پالني نغارې او دغهپه هغه وخت کې دغه خبره په ډا   د بنس

ې لري هغه م کې ژوري ري ي دولتي سيس کی ورکړل سي  کنه نومدرسې چې  د پاکستان   په پو  دا   ته بايد د پای 
ېدالی سي  لمبو هم په ئې او سيمهداسي اور دی چې  پاکستان يکه پر  . کې سو دژوند تجربو او ددې سيمي ډراما

ود چې په سيمهمختياوو دا واقعيت    .وم  لوري ته  کشوله کپاکستان هغه وه او ي پرته و کې د کړکېچ منبع چير و
  

ه مشرف   هماغه نقش خوپه پرويزنن هم جنرال  د نوو شرايطو په چوکاټ کې   سره ډير شيطاني مهارت او نوې ب
ړې  په پر مخ بېولو » د اسالم په خطر کې دی«هغه نه . لوبوي  رور پر ضد د امريکا د ج تر شعار الندي بلکه د 
هغه د خپل هر درواغ او .   يوه کليدي عضو په حيث خپل د ريا او تذوير نقش لوبوي  امريکا سره دکې   د

خه په ميليارډو ډالر السته راوړي  نه   الحق د جهاديانو په ءپرون که ضيا. رشتياحرکت په عوض کې د واشن
ېروزلو او تروريستي اعمالو په تر سره کولو بان ين ان د موقعيت په  خه په دو کېدي د  ي نړۍ   د امريکا او لوېدي

پلو په خاطر د ميليارډو ، طالبيميليارډو ډالر السته راوړل ، خو نن بيا  مشرف   د هماغه جهادي  او اسالمي ډلو د 
پي ا وعده ورکوي چې هغه بيا جوړوي او  ډالرو په تر السه کولو کې په پاکستان  کې د الل مسجد غوندي پروژې  

خو په باطن کې چې کومه لوبه  نوموړي راشروع کړېده هغه په  . ! غاړه ږدي  بهن و ليبرالي ارزشوتهواشن دني
ي قدرت ساتنه ده  ه . واقعيت کې د خپل پو ي جنراالنو په ډيک انو او پو ي کودتا په پاکستان کې چې د پو

و الندي  يک پرنسپونه تر پ ي  نوډيموکرا ېدو پر سر په ميليارډو  اداره  دداسي پو جورج بوشد کي ين ي دولتو د 
ذاري کويډالر سرم دلته دډيموکراس اصول نه بلکه دهر . راولي  په تضاد کې هغه بيادډيموکراس سره   چې ايه 

ي يک دولتونه ويل کي ي  تأميني سي هغه ته ډيموکرا  تر هغه چې په پاکستان کې د  .چا لخوا چې د امريکا  
يانو يکو عام پرنسيپونو تطبيق په ابهام کې پاتي  په الس حکومت واک د پو کې وي په دې هيواد کې به د  ډيموکرا

کېل وي  ددې هيوادوي او رو کې را  ام چې  د تشدد ظاهري د پاکستان وروستی  . ولس به د طالبي مدرسو په 
پالني  طالبانو کې دپاکستاني په  دابه ل سو واخيستدالل مسجد په وړاندي  کی نه سرهد بنس کر او لوی  د پای   بلکه د 

رکی  ېړونکې په دې باور دي چې پاکستان .  وي اور ب ي بحران  جدي کورن د خپل دوه مخي سياست په وجه وډېر 
ېل واهه  او ان  رانه عملنامو پاېله به ، دوه مخي د خپلونارواته    .ويني ضرور او فتنه 

  
  پای

 


